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Vážení spoluobčané, léto se pomalu ale jistě chýlí ke konci a
my se musíme připravit na pošmourné dny, kdy budeme
sluníčko netrpělivě vyhlížet. Doufejme, že se nám podaří i
nadcházející období zvládnout, tak jako doposud, bez velkých
potíží se zdravím.
m. Covid je všude kolem nás a my se s ním hold
musíme naučit žít. Není to žádná tragédie, jen se musíme

39.

ČÍ SLO

naučit žít s novými pravidly. Více dbát na hygienu a sociální
distanc. Neznamená to, že bychom se nemohli společně
scházet a pořádat různé akce.
Možná
ožná se na nějaký čas rouška stane dalším módním
doplňkem, ale určitě bude líp. Já v to věřím.
IB

CO NÁS ČEKÁ
11.10.

14:00

Vítání občánků

26.10.

16:00

Dýňování

26.11.

15:00

Rozsvícení vánočního stromečku s MŠ

3.12.

14:00

Mikulášská a vánoční jarmark

24.12.

16:00

Vánoční zpívání v kostele
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VOLBY
Ve dnech 2. - 3. 10. budou
udou probíhat volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
ČR V pátek
od 14:00 do 22:00 hod.. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
Volební místnost je v budově OÚ Nová Ves I, Václavské náměstí 22. Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
proběhne ve dnech 9. – 10. 10. 2020.
2020 Volební místnost bude
otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do
14:00 hod.

REKONTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
KO
Od května do července 2020 probíhala rekonstrukce místní komunikace v ulici Dlouhá na Ohradě. Tato akce byla realizována
s finančním přispěním Středočeského kraje.

Ukázka z opožděných oslav

,,BITVY U KOLÍNA" ze 7. srpna 2020 tentokrát uprostřed prázdnin.

ROZHOVOR S IVANOU SIEGLOVOU
Dnes nepůjdeme daleko, vystoupáme jen do 1. patra našeho obecního úřadu, kde se nachází fitness
fitnes s velkou tělocvičnou,
které bylo vybudováno v roce 2009 jako zázemí volnočasových aktivit. A od jeho začátku, což bude už neuvěřitelných 11 let,
tam pravidelně, teda krom koronavirové přestávky, každé pondělí a čtvrtek motivuje k zdravému
zdravém pohybu a životnímu stylu
paní IVANA SIEGLOVÁ.
jsem absolvovala cvičitelské zkoušky a roku těžší a těžší, ale já se nevzdávám. Za
mohla jsem tak cvičit děti a jezdit s nimi nejtěžší část považuji výstup na
na nespočet soutěží. Bohužel v dnešní Bedřichov, pak už to stoupání není tak
době jsou děti mnohem línější a nejsou hrozné. Posoudit si to musí ovšem každý
k ničemu moc vedené. Moji synové byli sám za sebe. Nezkusíš, nepochopíš!
ke sportu vedeni od malička, oba se
Léto pomalu
po
končí a dovolená s ním.
mno jezdili na závody, oba hráli fotbal. I Jaká byla ta tvoje zasloužená dovolená?
mnou
vnoučata se toho nalítají tolik, že jim pro Letos jsme se nechali uchvátit krásou
změnu nestačíme my. Kupříkladu Krkonoš, dovolená byla krásná a řádně
Danielka už letos běžela „závod – Krajem jsme si ji užili.
bitvy u Kolína“.
Ivo, dlouhá léta pracuješ jako
Tvůj syn David je velký sportovec, kuchařka ve školní jídelně ve Velimi.
psali jsme o něm v souvislosti V součastné době vaříte v supermoderní
s kulturistikou.
kul
Jak to vnímáš ty jako kuchyni. Jak se vařilo v té staré a jak se ti
matka?
vaří dnes v té nové?
Ano, starší syn David je sportovcem
Ano, ve školní jídelně jsem již 28 let a
tělem u duší. Nejprve se dal na boxování, za tu dobu školní kuchyně prošly už
ale netrvalo dlouho, našel staré činky po mnohými modernizacemi. Vaří se nám
tátovi a to ho v podstatě drží dodnes. tady moc dobře. Vše musí být
Absolvoval pár závodů, na kterých se celonerezové, abychom
abyc
uspokojili přísné
umístil překvapivě dobře. Dnes už cvičí podmínky na hygienu.
Ivo, ne každá vesnice možná i město spíš kondičně v rámci zdravého životního
Ať stará kuchyň nebo nová, u nás se
se může pochlubit takovýmto zázemím stylu. Fandím mu, ale i tak mu pokaždé vaří vždy chutná jídla, a proto si děti od
pro všestranný sport jako je pávě to naše opakuji, aby už přestal blbnout a věnoval září mohou vybrat ze dvou hlavních
novoveské? Jaké aktivity fitko nabízí? se více své rodině.
chodů.
Může přijít každý, kdo má chuť pro sebe
Jak se udržuješ v kondici a dokážeš si
Co děti? Na čem si dnes nejvíce
něco udělat?
představit svůj život bez sportu?
pochutnávají? Vede stále rajská nebo
Pro začátek jsem velice ráda, že u nás
Život bez pohybu si opravdu jsou gastronomické chutě našich dětí
fitko vůbec vzniklo. Je to fajn, když lidé, nedovedu představit. Do práce jezdím na uplně jinde? Po kterém jídle jsou
co tolik milují sport, mají možnost se kole v podstatě celý rok. Ať je zima nebo zaručeně vymetené talíře? Vaří se dnes
někde vybít a nemusí dojíždět různě po teplo, mě to nevadí a sem tam si odjedu i vůbec ještě tak oblíbená UHO?
okolí. U nás se cvičí pro radost, a proto nějaký ten kiláček navíc. Aerobik, běh,
Tak oblíbené UHO se u nás nevaří,
k nám může přijít opravdu kdokoliv. stolní tenis nebo volejbal mi také není dnešní děti mají zcela jiné chutě: svíčková
Nabízíme posilovnu, aerobik, cvičení na cizí.
omáčka, rajská omáčka, masové koule,
míčích, stolní tenis nebo cvičení s Ivanou.
Již několikrát ses zúčastnila běhů buchtičky se šodó, pizza, langoše nebo
Všude přítomná protikoronavirová Krajem bitvy u Kolína.
hamburgery, nesmí pochopitelně chybět
opatření ovlivnila i fitko. Jak to bude od
Jak jsou závody pro tebe náročné a ani u nás na talíři.
září, bude v plném provozu? A na co se který úsek je nejtěžší? Je to vždy výzva?
Čokoláda, zmrzlina, dortíky tři
můžeme těšit?
Kdo ještě nikdy tento závod neběžel a je nešvary žen. Dopřáváš si je?
Jak všichni dobře víme, koronavirus na vážkách, zda běžet, doporučila bys
Čokoládu a zmrzlinu moc nemusím,
zasáhl plošně i území ČR a to se promítlo ho?
nějaký ten dortík si občas dám, ale
do mnoha pracovišť, která v podstatě
Za mě už se nejedná o výzvu, já už to nejraději si večer dám sklenku dobrého
musela být ze dne na den zavřena a to se beru jako tradici, sice
sic je to pro mě rok od vína.
mimo jiné týkalo i posiloven. Nicméně od
září plánujeme fitko otevřít naplno a už
nyní se velice těšíme na vaši návštěvu. PS:
Dezinfekci máme připravenou.
Jaké byly tvoje trenérské začátky a
kdo tebe přivedl ke sportu? Vedla a
vedeš k němu svoje děti a vnoučata?
Od malička jsem ráda běhala, ve škole
jsem jezdila na závody a dvakrát týdně
chodila do Sokola ve Velimi. Po škole
4

Moc děkujeme za rozhovor, přejeme tobě i celé tvé rodině krásné babí léto, hodně zdraví a sportu zdar!

LB, IB

SDH NOVÁ VES I (červenec – září 2020)
V období červenec až září vyjela
jednotka k osmi zásahům. Jednalo se o
požár pole, konkrétně balíků slámy, za
obcí Nová Ves I. Dále hasiči vyjeli
k technickým výjezdům, kdy se jednalo o
likvidaci obtížného hmyzu v obcích
Ratboř a Kbílek, dále odstranění
popadaných stromů po větrné smršti
v Poděbradech. Po bouřkách a
přívalových deštích jednotka vyjela na
ucpanou propust pod silnicí v Kolíně,
zatopený dvůr a odčerpání zaplavené
studny bahnem v obci Nová Ves I.
Na žádost místního rybářského svazu
hasiči prokysličovali pomocí proudnic

vodu rybníka Komorák a Doleháj 2
v Klavarech.
Hasiči byli pozváni v rámci dětského
dne do obce Ohrada a Polepy, kde
předvedli výzbroj a výstroj jednotky.
V srpnu pořádala obec Nová Ves I akci
k výročí bitvy u Kolína, kde sbor
dobrovolných hasičů zajistil pořadatelskou činnost, zdravotní dozor a občerstvení. Hasiči zvýšili akceschopnost
jednotky pořízením osvětlovacího balónu
Wacker Neuson.
Za uplynulé čtvrtletí se členové
psovodů ve spolupráci s organizací
Barking Dogs Pardubice zúčastnili cvičení

zaměřených na hledání ztracených a
zavalených osob. Cvičení probíhala ve
vojenském areálu Břeclav – Poštorná,
bývalá nemocnice Kostelec nad Černými
lesy, lom Velká Amerika a Kbel. Členové
jednotky pravidelně trénují se svými psy
ve výcvikovém areálu v Pardubicích.
Za SDH Karel Voslař

ZŠ Prosperity

Prvního září jsme otevřeli školu a
zahájili tak už pátý školní rok v Nové Vsi.
Přivítali jsme 13 nových prvňáčků, kteří
svůj první školní den dostali šerpy a
seznámili se s prostředím školy. První
týden v ZŠ Prosperity již tradičně patří
adaptačnímu období. Hrajeme koopera-

tivní hry, seznamujeme se, poznáváme
sebe sama i jeden druhého.
Škola opět prošla změnami –
přestavěli jsme další učebnu, tentokrát
pro osmý ročník. Do našeho týmu přišli
noví kolegové, na angličtinu mají naši
žáci rodilého mluvčího. Velkou radost
máme i z toho, že nám MŠMT navýšilo
kapacitu na 80 žáků. Můžeme tak
vyhovět i rodičům, kteří se báli o to, že se
do naší školy právě kvůli nízké kapacitě
nedostanou. I přes opatření, která kvůli
koronaviru musíme dodržovat věříme, že
se i tento školní rok vyvede a budeme
moci naplnit všechny své plány, které na
rok 2020/21 máme. Opět chystáme
projekt EDISON, v zimě bychom se rádi

vydali na hory a na jaře na školu v přírodě
s plaveckým výcvikem. Opět plánujeme
středeční družiny venku s badatelskými
výpravami, naplňujeme i naše učební
plány, letos budou mít naši první osmáci
nový předmět Finanční gramotnost.
V rámci mediální výchovy chystáme
exkurze do mediálních domů i redakcí.
Zkrátka v naší škole se nenudíme a stále
se u nás něco děje. Přijďte se podívat –
třeba na některou z besed, které
plánujeme s předními odborníky v oblasti
výchovy a vzdělávání. Rozpisy a termíny
najdete na www.skolaprosperity.cz.
Těšíme se na Vás!
Za ZŠ Prosperity Magdalena Málková

Zprávičky ze ŠKOLKY
Tak jsme se všichni dočkali a naše
školička je zase plná dětí. Některé děti
školku nenavštěvovaly kvůli epidemii
téměř půl roku a to je pěkně dlouhá
doba. Vzájemně se nám už moc stýskalo.
Dětem po svých kamarádech a snad i
paní učitelkách a nám pochopitelně po
našich „zlatíčkách“.
Školka byla uzavřena v měsících
červenci a srpnu díky námi tak vytvořené
rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.

Máme dnes krásnou moderní kuchyni, na
kterou jsme všechny pyšné. Kuchyň je
zařízena těmi nejmodernějšími spotřebiči
(konvektomat, elektrická pánev, indukční
sporák, profi myčka aj.). Veškeré zařízení i
spotřebiče jsou v nerezovém provedení.
Paní kuchařky tak budou objevovat nové,
zdravější a moderní technologie vaření a
nám všem bude určitě moc chutnat.
Vše se nakonec podařilo i přes
některé komplikace zrealizovat v daném

termínu a tak se mohla školka pro děti
otevřít 1. září.
Moc a moc bychom rády poděkovaly
našemu zřizovateli, OÚ Nová Ves I, za
úžasnou spolupráci a obětavost při
přípravě a i realizaci celé rekonstrukce.
Přijďte se podívat! Rády se pochlubíme. Přejeme všem občanům krásné
„babí léto“.
Za MŠ Hana Doležalová, ředitelka školy

15. ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH
RYBÁ
ZÁVODŮ O POHÁR STAROSTY OBCE NOVÁ VES
Dne 22. srpna 2020 se uskutečnil na
Komorovém rybníku 15. ročník dětských
rybářských závodů O pohár starosty obce
Nová Ves I pod záštitou Českého
rybářského svazu v Nové Vsi I. Zúčastnilo
se 33 dětí ve věku 6 až 15 let a lovilo se
na jeden prut. Vítězem závodů se stal
David Pilný ze Svaté Kateřiny s 333 body,
na druhém místě se umístil Lukáš Srp
z Nové Vsi I s 324 body a na třetím místě
se umístil Matyáš Paďour ze Kbelu s 314
body.
Pro každého zúčastněného připravili
organizátoři pěkné ceny a diplomy. První

tři závodníci obdrželi krásné poháry a
hodnotné ceny.
Děti měly k dispozici občerstvení ve
formě velice chutných párků. K pití byla
připravena oblíbená malinovka.
Samozřejmostí bylo také zajištění
občerstvení pro rodiče i diváky ve formě
grilovaných převoznických a ďábelských
klobás smažených ryb a bramboráků.
klobás,
Pořadatelé a rozhodčí závodili až po
ukončení dětských závodů a závodili až
do půlnoci.
Dětem i dospělým se závody velice
líbily a již nyní se těší na příští 16. ročník.

Pořadatelé touto cestou děkují všem
sponzorům, bez kterých by se tak
oblíbené závody nemohly v takovém rozsahu uskutečnit.
Za výbor ČRS: Josef Foršt, předseda

SÁZAVA 2020
Na závěr prázdnin, jak je už naším zvykem,
jsme se vydali sjíždět Sázavu. Opět se nás sešla
velká skupina. Nejen ti skalní, kteří jezdí již celá
léta, ale letos jsme přivítali spoustu nových
vodáků. Počasí, až na pár kapek deště, se
vydařilo. Všichni jsme si to užili a výborná
nálada
lada nás provázela celý víkend.
Poděkování patří opět panu Vrkotovi za
zajištění celé akce a za sobotní dobroty. Dále
také děkujeme panu Jeřábkovi, potraviny
Andílek, za sladké odměny.
Těšíme se na příští léto.
Marcela Převrátilová

20. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE (22.8.2020, OHRADA)

VÍTĚZNÉ ODPOVĚDI
Správná odpověď na soutěžní otázku v rozhovoru s panem Mgr.
Pavlem Kárníkem byla HAMMERSCHLAG.
Nás nesmírně těší, že se vítězi stali lidé z rozdílných věkových kategorií.
První správná odpověď přišla od pamětníka a vrstevníka pana
Dobrovského pana Emila Herzoga z Ohrady a druhou správnou odpověď
jsme dostali od mladé
ladé generace, která se zajímá o historii a je to Marek
Kyncl s Dagmar Malou z Nové Vsi I.
Za obě správné odpovědi
dpovědi jsme předali lahvinky vína,
ví které nám daroval
pan Kárník. Za což mu velice děkujeme a přejeme mu úspěch ve volbách
do Senátu.
IB
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